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7 المرفقة مع دٌلفً Paradox وسوف نستخدم قاعدة هذا الدرس هو عمل مشروع مربوط بقاعدة بٌانات  

  والدرس سهل بأذن هللا واي مبتدأ راح ٌفهم النً لم استخدم فٌه اي كود

 

  بسم هللا نبدأ

 

  مشروع جدٌد 7اوالً افتح دٌلفً 

 database desktop ثم tools باالعلى اختر Menu من قائمة

 
  Paradox ثم قم بالضغط علٌها لٌظهر لك البرنامج
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Ran program 

  ٌوجهك الى البرنامج والقائمة الرئٌسٌة لتكوٌن القاعدة

 table اذهب الى القائمة باالعلى واختر

 
 Paradox 7 سوف ٌظهر لك مربع اختٌار اختر

 
  ثم اوكً واستمر سوف ٌظهر لك جدول تقوم بتعبئتة هذه بٌانات القاعدة

لقد اخطأت بالصورة ووضعت اسم احمد بدالً من) قم بوضع العناوٌن حسب رغبتك   name ) 

  قوموا بوضع عناوٌن حسب رغبتكم
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Aحٌث ان حر ٌقبل اسماء) ٌرمز للنوع او االسم  ف  ) 

N ٌقبل ارقام فقط  

 type لشرح اختصارات الحروف اضغط زر ٌمٌن على زر

Size كم حرف) فٌه ٌرمز للحروف  مساحة الجدول او طولة والعدد الذي  ) 

حفظ القاعدة بعد التكوٌن) حفظ بأسم  save as بعد تعبئة البٌانات اضغط على زر  ) 
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 DBDEMOS اختر اي اسم للقاعدة ثم دع الخٌار االخٌر على

  واذا رغبت فً تعدٌل التوجة ال مشكلة

  نهائٌاً حتى ال ٌتسبب فً تعارض Paradox االن بعد حفظ القاعدة قم بأغالق برنامج

  اذهب االن الى الدٌلفً وقم بأنزال المكونٌن

Table1 , DataSource1 
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 DBDEMOS بعد ذلك قم بأخٌار نفس اسم المكان الذي خزنا فٌه القاعدة هو

 tablename بعد ذلك اختر اسم القاعدة التً قمت بتخزٌنها عن طرٌق
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 dataDataSource1 بعدها اذهب الى

 table1 واربطها ب
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  True وجعلها Active وقم بتفعٌل خاصٌة table1 ثم ارجع الى

  االن انزل ع الفورم االدوات

DBNavigator1 , DBGrid1 

 DataSource1 ربطها معوقم ب
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  سوف تالحظ بعد الربط ان اسماء القوائم ظهرت وتم ربطها بنجاح مع القاعدة

  ولكن بطرٌقة اخرى edit االن ٌمكنك وضع صنادٌق ألدخال المسمٌات عن طرٌق

 Table1 اذهب الى

  ثم ضغطتٌن علٌها حتى ٌظهر مربع فارغ

 
 ..add fileds زر ٌمٌن علٌه حتى ٌظهر لك قائمة لألظافة اختر اول خٌار
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 سوف تظهر لك اسماء القوائم التً اخترتها قم بتحدٌدها وسحبها على الفورم

  زر ٌمٌن لتحدٌدها جمٌعاً +شفت

 
  اسحب وافلت على الفورم وضعها فً مكان مناسب لك

  االن قم بتجربة القاعدة ٌا عزٌزي وبالتوفٌق
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صح)عالمة  DBNavigator1 فً اداة: مالحظة  ولهً من ٌقوم بدور ادخال المعطٌات للجد (  

 هذه العالمة معطٌات جدٌدة قابلة لألدخال +

  حذف -

  التالً والسابق >,<

  ومع التجربة سوف تعرف االخرٌات

 ٌمكنكم استخدام ادوات اخرى للبحث فً القاعدة وهذا ٌكمن فً معرفتك للكود الخاص

  لخاصة بالبحث واغلب االكواد التً ٌحتاجها المبرمج فًوسوف اضٌف فً االٌام القادمة االكواد ا

  عملة مع قواعد البٌانات

  لكن هذا درس خفٌف وسرٌع حتى نتعلم كٌف ننشئ القاعدة ونقوم بربطها

  اتمنى التوفٌق للجمٌع والسالم علٌكم

 

 هذا الدرس مقدم من منتدى المحجوب للبرامج والتقنٌة قسم الدٌلفً 

 لزٌارتنا وتعلم المزٌد من الدروس فً لغة الدٌلفً 

http://www.m7-job.com/vb 
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